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 يف براءة الكفرة األئمة فتاوي
 

 فتوی کا ہالل ہشیخ العرب والعجم موالان حسنی امحد مدنی رحم
 

ےک  ” اکرفوں  یئ املسمن  رت ہی ےہ ہک وک لتق ملسم یک رسیتی وص

ن یک حتف و رصنت ےک ےئل املسمونں ےس ڑلے ای ڑلایئ ںیم  اسھت وہ رک ا

ن یک وہ ا وں ںیم  گن وہ ر ی  اکرف ور  ں ا ور  ب املسمون ے ا نا ت رک  ا

ے اک اسھت د وں  ن -وت اکرف دعوا اس رجم ےک رفکو  ہی وصرت 

یک  وہ اجےن  السم ےک انوبد  ور ا امین یک ومت ا ور ا یک ااہتنیئ وصرت ےہ ا

ںیہن  وصتر یھب  ی اک  اکرف ور  ایدہ رفک ا سج ےس ز ےہ  احتل  ایسی ادش 

ہ -ایک اج اتکس ے انگہ، اسری ںیتیصعم، اسری  داین ےک و اسر

این ںیم رک اتکس  اس د اکی املسمن  انرفاماینں وج  اناپایکں،رہ مسق یک 

ںیہ آےگ چیہ  اس ےک  ن ںیم آ اتکس ےہ بس  ع دایھ اک ووق ن  وج  -ےہ ای ا

ےہ اکرف  ور دبرتنی مسق اک  اکرف ےہ ا ہ اعطق  و رمبکت وہ  اس اک   -املسمن 

ںیہن  راکتب  ےک اس ےن رصف لتق ملسم اک ا السم  ایک ہکلب ا

ےہ دانمشن قح یک ااطتع و رصنت یک  ق  -ربالخف  الافت ور ہی اب ا

ور ابالامجع رفک رصحی ےہ احتل ںیم -ا  ب رشتعی ایسی 

زئ  اج ریغ وملسمں ےک اسھت یسک رطح اک العہق تبحم رانھک یھب 
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اامین و  ارحلب ےک دعب ویکرکن  ںیہن ریتھک وت رھپ رصحی انا ت یف 

ابیق رہ اتکس ےہ االسم  -” 

 

 [ قتل مسلم ،کتاب: معارف مدنی افادات موالان حسنی امحد مدنی]

 مجع و ترتیب:مفتی عبدالشکور ترمذی
 

——————————- 

 

যুদ্ধরত কাফপরদের সাদে সম্পককদেদের ফযাাদর লাইখু আরফ যা আজম 

মাানা হুসাইন আহমে মাোনী (রঃ) এর পদতাযা 

 

—————————— 

 

মুসমান হতযার তৃতীয রূ হদে এই যয, যকান মুসমান কাদপরদের ক্ষ 

ফনদয তাদের সাহাযয  ফফজদযর জনয মুসমানদের ফফরুদদ্ধ ডাই কদর, অেফা 

যুদদ্ধ তাদের সহাযতা কদর ফকিংফা যখন মুসমান  কাদপরদের যুদ্ধ চদত 

োদক তখন কাদপরদেরদক সমেকন জানায। 

 

এমতাফস্থায উদরাক্ত অরাধফি কুপফর  সীমাঙ্ঘদনর চূডান্ত যকাদয উনীত 

হয এফিং ঈমান ধ্বিংস  ইসাম লূনযতার এমন জঘনয  ফনকৃষ্ট অফস্থায 

য ৌঁছায, যার যচদয মারাত্বক কুপর  কুপরী কমককাণ্ড কল্পনা করা যাযনা। 

 

ফফদে যয যকান মুসমাদনর দক্ষ সম্পােন করা সম্ভফ অেফা যকান মুসমাদনর 

কল্পনায আসদত াদর এমন যাফতীয া, সক সীমাঙ্ঘন, সক অফফত্রতা 

এফিং সফকপ্রকার অফাধযতা – এই অরাদধর সামদন তুে। 
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যয মুসমান এদত ফপ্ত হদফ, যস ফনফিত কাদপর এফিং ফনকৃষ্টতম কাদপর। 

 

যস শুধু মুসমান হতযায জফডত হদযদছ এিুকুই নয ফরিং ইসাদমর ফফরুদদ্ধ হক্ব 

এর লত্রুদের আনুগতয  সহাযতা কদরদছ এফিং এফি সকদর ঐকযমদত 

সফকসম্মফতক্রদম কুপদর ছরীহ – সুস্পস্ট কুপর। 

 

এমতাফস্থায লরীযত যযখাদন অমুসফমদের সাদে যকান প্রকার মহব্বদতর 

সম্পদককর বফধতা যেযনা, যসদক্ষদত্র যুদদ্ধ সুস্পষ্ট সহদযাফগতার দর ফক কদর 

ঈমান  ইসাম ফাফক োকদত াদর? 

 

======================== 

 

অধযাযঃ কতদ মুসফম; মাআ’যরদপ মাোনী; মাানা হুসাইন আহমে মাোনী 

(রঃ) 

 

সিংকন  ফফনযাসঃ- মুপতী আব্দসু সাকুর ফতরফমজী 


